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Carta do Presidente
O ano de 2015 foi marcado por um momento político sensível e
uma situação econômica complicada para todos os Entes federados.
Diante desse cenário, a Confederação Nacional de Municípios (CNM)
liderou lutas a favor dos interesses municipalistas contando com o
apoio dos quase 5 mil Municípios contribuintes.
A atuação da entidade junto ao Congresso Nacional obteve importantes vitórias para as prefeituras. A articulação política e parlamentar da entidade ocorreu de diversas formas, como protagonista
na elaboração de várias proposições que compuseram o Pacto Federativo, as quais têm por objetivo interesses municipalistas. Diante
disso, a CNM participou de audiências públicas, reuniões com deputados, senadores e membros do Executivo em Brasília e mobilização para a aprovação ou rejeição de matérias que impactam diretamente os municípios. Foi um acompanhamento árduo, para que os
interesses municipalistas sempre fossem pauta para decisões, tornando-se inclusive referência e compondo a mesa de discussões no
Congresso Nacional.
O acompanhamento de todas as ações de interesse das prefeituras fez com que a Confederação fosse uma das principais fontes

de informação dos gestores municipais. A partir desses dados, prefeitos e prefeitas puderam consultar os pontos mais importantes que
envolveram suas cidades e se mobilizar junto aos parlamentares de
suas regiões.
Os ganhos a partir da atuação da CNM podem ser mensurados
de diversas formas, como no aumento da arrecadação dos Municípios. Essas conquistas alcançaram R$ 370 bilhões. No entanto, existe algo ainda mais forte e de difícil contagem, que é a quantidade de
perdas dos Municípios que a CNM impediu.
Por tudo isso, 2015 foi um ano em que conseguimos consolidar
muitos de nossos anseios. No entanto, ainda temos muito por fazer. A
busca por melhores condições em nossas cidades é perene e essa
chama não pode ser apagada. Temos força porque lutamos unidos.
Nesta cartilha você confere as principais lutas, resultados e mobilizações da Confederação no ano que passou. Boa leitura!
Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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Empossada
Diretoria para o
triênio 2015-2018
Em cerimônia realizada no segundo dia da XVIII Marcha a Brasília (26 de maio), foi empossada a diretoria da Confederação Nacional
de Municípios (CNM) para o triênio 2015-2018. A eleição ocorreu em
março de 2015 e contou com a participação de aproximadamente
3.900 prefeitos e prefeitas filiados à CNM. A chapa vencedora, comandada pelo presidente Paulo Ziulkoski, recebeu 98,38% dos votos.
A nova diretoria tem entre as suas principais características a diversidade de pensamentos e ideologias. É composta por dirigentes
de diferentes regiões do país e trouxe uma maior aproximação da
CNM com as entidades estaduais de Municípios, uma vez que muitos
de seus integrantes são oriundos dessas associações e federações.
Conheça os integrantes da diretoria:
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“Nós temos pela frente
um grande desafio:
manter o trabalho de
luta abrilhantado por
essa diretoria que nos
deixa”, declarou Marcelo
Siqueira, 2º secretário da
Diretoria CNM 2015-2018.

CONSELHO DIRETOR

Paulo Ziulkoski
Presidente

Glademir Aroldi
1º Vice-Presidente

Mariana Pimentel/RS

Saldanha Marinho/RS

Luiz Sorvos
2º Vice-Presidente
Nova Olímpia/PR

GESTÃO CNM
2015-2018
Jorge Dantas
3º Vice-Presidente
Pão de Açúcar/AL

Francisco
Silveira Júnior
4º Vice-Presidente
Mossoró/RN

SECRETÁRIOS

Eduardo Tabosa
1º Secretário
Cumaru/PE

Marcelo Siqueira
2º Secretário
Jequiá da Praia/AL

TESOUREIROS

Hugo Lembeck
1º Tesoureiro
Taió/SC

CONSELHO FISCAL

Valdecir Colle
2º Tesoureiro
Juscimeira/MT

Dalton Perim
Titular
Venda Nova do
Imigrante/ES

Expedito José
Titular

Piquet Carneiro/CE

Mário Costa
Titular
Machadinho
D’Oeste/RO

José Antônio
Costa
Suplente

Cleudes Costa
Suplente

Lavrada/PB

Bom Jardim de
Goiás/GO

Djalma Rios
Suplente

Juvenal Neto
Região Centro
Oeste – Suplente

Jurandir Morais
Região Sudeste
Suplente

Celso Kaplan
Região Sul
Suplente

Chapada da
Natividade/TO

CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS

Valbetânio
Milhomem
Região Norte
Titular

Maria Quitéria
Região Nordeste
Titular
Cardeal da Silva/BA

Divino da Silva
Região Centro
Oeste – Titular
Panamá/GO

Elder Oliva
Região Sudeste
Titular
Ipuiúna/MG

Seger Menegaz
Região Sul
Titular
Tapejara/RS

Clécio Vieira
Região Norte
Suplente
Macapá/AP

Gil Cutrim
Região Nordeste
Suplente

S. José de Ribamar/MA

N. Alvorada do Sul/MS

Nova Aliança/SP

Imigrante/RS

Bannach/PA
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A maior entidade municipalista da América Latina
Com independência e foco na consolidação do movimento
municipalista, a CNM trilha seu caminho há mais de 35 anos. A
entidade tem atuação em duas principais esferas: a representação político-institucional dos Municípios junto ao governo federal
e ao Congresso Nacional e o fortalecimento da gestão municipal.
Na esfera da representação político-institucional, a CNM
participa de conselhos, comitês e órgãos de discussão e monitoramento de políticas públicas junto ao governo federal. Também acompanha sistematicamente a pauta de votações no Congresso Nacional, intervindo nas pautas que causam impacto aos
Municípios.
As ações voltadas ao fortalecimento da gestão municipal são
feitas a partir da produção de pesquisas e estudos técnicos nas
diversas áreas de atuação dos Municípios, orientação técnica e
jurídica e no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas voltadas à modernização da gestão e à inclusão digital.
Também possui atuação no cenário internacional, representando os Municípios brasileiros em organismos internacionais
como a Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones de Gobiernos Locales (Flacma) e a Organização
Mundial de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU).
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CNM em números
Em 2015…

4.736

Municípios
contribuintes –
85% do Municípios
brasileiros

5 regiões

brasileiras receberam
o Encontro “Diálogos
Municipalistas”

R$ 370

bi

em conquistas para os
Municípios brasileiros

Mais de

8 mil

participantes na
XVIII Marcha a
Brasília em Defesa
dos Municípios
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ATUAÇAO POLÍTICA
Geraldo Magela / Agência Senado

Conquistas municipalistas

Ao longo do ano de 2015, a Confederação Nacional de
Municípios (CNM) aumentou de forma expressiva sua atuação
junto ao Congresso Nacional, além de redigir 17 matérias com
alterações legislativas em várias matérias para a regulamentação de um Pacto Federativo mais justo, aumentou sua presença em audiências públicas, assessoria a deputados e senadores, as comissões permanentes e temporárias e constantes
audiências com os presidentes do Senado e da Câmara para
tratar de assuntos de interesse dos municípios brasileiros. A
Atuação da CNM durante todos esses anos pode ser mensurada em alguns itens no montante de R$ 369 bilhões de reais,
conforme tabela ao lado.
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Brasil

Alteração da Alíquota da Cofins que incidiria no IR
(1999 – 2015)

17.696.456.248

Fim da compensação da Cofins no IPI (2004 – 2015)

12.578.568.721

PAES – Programa Especial de Parcelamento de Débitos (crédito FPM dez 2005)

860.866.299

Iluminação Pública (2003 – 2014)

28.062.204.474

Repasse do Salário Educação (2004 – 2015)

58.303.804.849

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (2004 – 2015)
ISS – Imposto sobre Serviço (2004 – 2014)
Transporte Escolar (2004 – 2015)
Merenda Escolar (2006 – 2015)
ITR – Imposto Territorial Rural – Municipalização
(2008 – 2015)
1% FPM (dezembro 2007 a dezembro 2015)

7.816.905.986
162.436.884.451
5.784.673.115
24.454.223.214
1.834.080.522
25.854.745.134

AFM – Apoio Financeiro aos Municípios (2009,2013
e 2015)

7.330.361.309

FEX – Fundo Exportação (2004 – 2015)

8.189.132.121

Repasses Extras do FPM (2009 – 2015)

6.541.715.161

PAB – Piso de Atenção Básica (2015)

738.229.475

0,5% do FPM de julho ( 2015)

998.772.474

Total das conquistas

369.481.623.553

Atuação da Confederação
faz matérias de interesse dos
Municípios avançarem no
Congresso Nacional em 2015

1
Encargo vinculado ao repasse necessário
Determina a proibição da criação de despesa de caráter continuado sem a determinação de fonte de financiamento. Esta Proposta de Emenda Constitucional foi sempre uma luta da CNM e de todo
o movimento municipalista para impedir a criação de novas legislações que acabam trazendo despesas aos Municípios sem a receita
correspondente.

•• PEC 172/2012 – Aprovada na Câmara dos Deputados e enca-

minhada ao Senado Federal, onde tramitou como PEC 128/2015
com calendário especial no Plenário.

•• PEC 84/2015 – do Senado Federal. Aprovada no Senado Fe-

deral e encaminhada à Câmara dos Deputados, tramita em regime especial como PEC 122/2015 na CCJC.

Atuação da CNM: A entidade tem nesta proposição uma das suas
maiores bandeiras históricas, pois acreditamos que um dos grandes
problemas dos Municípios brasileiros é a criação de despesas sem
as receitas correspondentes.
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fechar um acordo sobre a matéria. A CNM também participou de reuniões com os senadores para a inclusão dessa matéria na comissão
do Pacto Federativo do Senado Federal. Após esse trâmite, a matéria foi aprovada no plenário do Senado Federal, e agora encontra-se
na Câmara dos Deputados aguardando a votação.

2
Prazo para a disposição final
dos resíduos sólidos
Origem de uma preocupação de todos os Municípios brasileiros
por causa da Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada
pela Lei 12.305/2010, que criminaliza os gestores municipais pela
destinação ambientalmente incorreta dos resíduos sólidos. A prorrogação dos prazos é necessária uma vez que até hoje não foi aprovado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e foram poucos os Municípios que aprovaram seus planos municipais. Vale ressaltar que os
acordos de logística reversa não foram homologados pelo Ministério
do Meio Ambiente.
PLS 425/2014 – Aprovado no Senado Federal e encaminhado
à Câmara tramita como PL 2289/2015. Ele possui requerimento de
urgência pendente de apreciação no Plenário e aguarda também a
criação de uma comissão especial para apreciá-lo.
Atuação da CNM: A entidade foi responsável pela elaboração
da proposta, a articulação com parlamentares, reuniões com a presidente da República, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça para
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3
Consórcios públicos: Cadastro de
Convênios da União (Cauc) e normas
gerais de contratação (CLT)
A Lei atual dos Consórcios precisava de algumas alterações,
portanto, a CNM atuou como protagonista na criação do projeto. Foram elaboradas duas propostas de alteração do Cauc, quais sejam:
1. será verificado o Cauc do Consórcio e não mais o de seus membros; e 2. também propõe que os servidores do Consórcio poderão
ser contratados pelo regime celetista.
PLS 196/2014 – Aprovado no Senado Federal e encaminhado à
Câmara, tramita como PL 2542/2015 na CFT.

PLS 302/2015 – Aprovado no Senado Federal e encaminhado à
Câmara, tramita como PL 2543/2015 na CFT.

4

Maryanna Oliveira / Câmara dos Deputados

Atuação da CNM: As duas matérias, após diversas reuniões com
parlamentares e insistência da CNM, foram aprovadas em dois turnos e remetidas à Câmara dos Deputados, aguardando a votação.

Segurança Pública como competência
comum dos Municípios
Na foto, representando a CNM, Elena Garrido na Comissão Geral sobre Segurança Pública

Devido à grande pressão popular pelos altos índices de insegurança que a população enfrenta cotidianamente, foi proposto que a
segurança pública também fosse de competência municipal.
PEC 33/2014 – Aprovada no Plenário do Senado e encaminhada
à Câmara, tramita como PEC 138/2015 na CCJC.
Atuação da CNM: A Confederação defende que esta obrigação
não se torne responsabilidade dos Municípios, pois constitucionalmente a responsabilidade é da União e dos Estados. Vale ressaltar
também que os Municípios enfrentam uma enorme dificuldade financeira e detêm a menor parcela da carga tributária brasileira. Portanto,

com a atribuição dessa nova competência, o comprometimento das
finanças dos Municípios será ainda maior. Em resumo, além de não
ser de competência dos Municípios, não é previsto nenhum tipo de
receita para a realização deste projeto.

5
Prorrogação em 15 anos do prazo de
custeio para a irrigação da União
Uma das proposições da Comissão Especial de Aprimoramento
do Pacto Federativo da Câmara dos Deputados, oriunda de um artigo da Constituição Federal, prevê que o governo federal deve aportar
recursos financeiros diferenciados para a região Centro-Oeste para
políticas de irrigação.
PEC 78/2013 – Aprovada no Senado Federal e promulgada pelo
Congresso Nacional como EC 89/2015.
Atuação da CNM: Em razão da relevância da matéria aos Municípios, a proposta foi acompanhada em sua tramitação e votações
nas comissões e no Plenário do Senado.

RESULTADOS 2015
13

Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

6
Autorização de emendas ao Projeto de Lei
Orçamentária Anual (Ploa) diretamente ao FPM

É a destinação dos recursos das emendas parlamentares
individuais diretamente ao FPM do Município. Ao longo de todos esses anos a CNM identificou que um dos grandes problemas do federalismo brasileiro são as execuções das emendas, devido à sua
baixíssima execução e toda a burocracia envolvida em sua liberação
PEC 61/2015 – Aprovada na CCJ do Senado, aguarda inclusão
no Ordem do Dia do Plenário do Senado.
Atuação da CNM: A CNM é otimista e apoia esta proposta de
emenda à Constituição e acredita que ela facilitará enormemente as
relações entre os congressistas e os prefeitos, pois, com o orçamento impositivo, esses recursos chegarão efetivamente à população de
nossas cidades, sem a burocracia e os vícios atuais das liberações
dessas verbas.

7
ISS (cartões, leasing e construção civil)
O maior imposto de competência municipal, o ISS, criado a partir da Lei Complementar 116/2003, teve um enorme incremento de
receita, sendo o imposto que mais cresceu nesses últimos anos, sobretudo em Municípios de pequeno porte. Em virtude disso, a CNM,
juntamente, com inúmeros consultores, secretários de finanças e tributaristas, redigiram uma atualização da lei em vigor. Além de incluir
novos serviços que não estavam previstos. A CNM, portanto, pretende
mudar a distribuição dos recursos de ISS, bem como das operações
de cartões de crédito e débito, das operações de leasing e da construção civil. Dessa forma, ocorrerá uma imensa redistribuição deste
imposto entre todos os Municípios brasileiros.
PLP 366/2013 – Aprovado na Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado Federal na forma do Substitutivo da Câmara dos
Deputados – SCD 15/2015 composto pela Emenda Aglutinativa da
CNM apresentada pelo deputado Hildo Rocha (PMDB/MA).
Atuação da CNM: A CNM atuou fortemente pela aprovação deste
projeto, primeiramente na Câmara dos Deputados, com a participa-
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8

Atuação da CNM: A entidade trabalhou intensamente junto aos
senadores pela aprovação de emendas ao projeto que impedissem
perdas aos Municípios. Para isso, apresentou 17 emendas à Senadora Martha Suplicy (PMDB/SP), relatora da matéria.

Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

ção em audiências públicas no Congresso Nacional, reuniões junto
ao Palácio do Planalto, com os Ministros de Estado, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf) e também
entidades municipalistas. Depois de anos de negociações e vitórias
e derrotas, no final do ano de 2015 conseguimos aprovar por meio
de uma emenda aglutinativa todos os nossos pleitos. Estes foram
aprovados em dois turnos da Câmara. A matéria agora encontra-se
no Senado Federal pronta para a inclusão na pauta.

9
Pagamento do FEX/2014 em 2015

Lei do Super Simples
O Senado Federal propôs alteração da Lei Complementar
123/2006 para aumentar os limites de faturamento anual das empresas optantes pelo Simples Nacional. Esta alteração causaria enormes
prejuízos na arrecadação de ISS a todos os Municípios brasileiros,
pois quase 90% das empresas estariam dentro deste limite e poderiam optar pelo Simples.
PLP 25/2007 – Aprovado na Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado Federal, tramita como PLC 125/2015 na CAE.

O Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX) é uma
transferência da união para Estados e Municípios com a intenção de
fomentar a exportação do país. Ela é paga anualmente, dependendo
exclusivamente de recursos do Orçamento Geral da União (OGU).
PL 2455/2015 – Aprovado na Câmara, foi encaminhado ao Senado como PLC 127/2015, sendo igualmente aprovado. Foi sancionado
no dia 2/10/2015, tornando-se a Lei 13.166/2015.
Atuação da CNM: Os recursos do FEX são esperados anualmente
pelos Municípios, e tradicionalmente a CNM, a partir do mês de agosto, sempre articula junto ao governo federal, à Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) e ao Congresso a efetivação do repasse. A proposta
obteve toda a atenção da Entidade nas oportunidades das votações
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nas Comissões e no Plenário do Senado, incluindo requerimento de
inversão de pauta que refletia a urgência da matéria. A promoção de
argumentos desse projeto foi feita por meio de ofícios ao Poder Executivo Federal e de envio de SMS aos gestores municipais.

10

Repatriação
A União enviou ao Congresso Nacional uma proposta de lei para
a repatriação de ativos não declarados de brasileiros no exterior.

Marco Civil das ONGs
A partir de um acórdão do Tribunal de Contas da União, o Congresso Nacional começou a discutir um novo Marco Civil das organizações não governamentais (ONGs), o que foi transformada na Lei
13.204/2015. A partir disso, tanto o governo federal quanto o Congresso procuraram a CNM para tratar de vários artigos da referida lei
que prejudicavam e burocratizavam as relações entre as entidades
da sociedade civil e o poder público municipal.
MPV 684/2015 – Transformada na Lei 13.204/2015.
Atuação da CNM: Participamos de grupos de trabalho junto à
Presidência da República com a participação de congressistas para
elucidar e tornar mais factível as relações entre as ONGs e os Municípios. Isso se deu através de uma regulamentação da lei publicada
pela presidência no final de 2015.
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11
PL 2960/2015 (PLC 186/2015) – Projeto regulariza recursos mantidos no exterior e não declarados à Receita Federal.
Atuação da CNM: A CNM, durante a tramitação da matéria, articulou junto aos congressistas para que este recurso fosse partilhado também com os Estados e os Municípios. Em janeiro de 2016 foi
então aprovada a partilha do Imposto de Renda conforme a Constituição Federal, e o valor das multas também seria partilhado pelas
mesmas regras. Infelizmente, a Presidência da República vetou a participação de Estados e Municípios nos valores arrecadados com as
multas. Diante disso, a CNM aguarda a apreciação da matéria para
derrubarmos o veto.

12

13
Restos a Pagar

Ao longo dos últimos anos, o governo federal aumentou de forma exponencial os valores empenhados em favor dos Municípios
brasileiros no Orçamento Geral da União, os famosos restos a pagar,
que são empenhos de obras ou prestação de serviços em favor dos
Municípios. Em 2015, este valor chegou a R$ 35 bilhões inscritos em
restos a pagar.
Decretos 8.407/2015; 8.466/2015; 8.057/2015 – Prorrogação dos
Restos a Pagar inscritos em anos anteriores.
Atuação da CNM: Devido a inúmeras solicitações da CNM, e
também um dos temas da XVIII Marcha, em fevereiro de 2015 a Presidência da República divulgou o Decreto 8.407/15, o qual impede o
cancelamento dos restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.
Identificamos que grande parte desses RAPs já eram obras iniciadas,
contratadas ou serviços já prestados que, com o cancelamento, causariam enormes prejuízos aos gestores municipais. Em virtude disso,
conseguimos prorrogar o prazo até o final de 2015.

Obrigação da União e dos Estados em custear
despesa médica por ordem judicial
Um dos grandes problemas do financiamento da saúde é a judicialização: o poder judiciário envia requisições para que o Município
forneça medicamentos de alto custo ou tratamentos especiais que
não são de competência municipal. Este Projeto de Lei determina a
obrigatoriedade de participação da União, dos Estados e do Distrito
Federal no custeio de medicamentos e despesas médicas hospitalares com origem em ordem judicial.
PEC 264/2013 – Aprovada na CCJ da Câmara dos Deputados.
Atuação da CNM: Com intenso trabalho da CNM, foi considerado positivo o início da tramitação da Proposta que obriga a União e
os Estados a custear despesa médica por ordem judicial. Uma vez
aprovada, os Municípios ficarão impedidos de arcar sozinhos com o
dispêndio médico por decisão judicial.
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Antonio Araújo / Câmara dos Deputados

14
Pacto Federativo

Das 15 proposições do Pacto Federativo, 5 foram aglutinadas
em uma PEC intitulada PEC do Pacto. Esta é composta pelas seguintes proposições: aumento da parcela do IPI-Exportação de 10%
para 12%; aumento do FPE de 21,5% para 22,5; alteração do peso
do VAF (Valor Adicionado Fiscal) de 75% para 60% na composição
do índice de retorno do ICMS; destinação de recursos da União diferenciados para as regiões Centro-Oeste e Nordeste relativos a irrigação; e tornar o Fundeb instrumento permanente de financiamento
da educação básica pública.
PEC 149/2015 – Aguarda parecer do relator na Comissão de
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos
Deputados.
Atuação da CNM: Em março de 2015, atendendo ao pedido da
CNM, foi constituída na Câmara dos Deputados uma Comissão Especial do Pacto Federativo destinada a analisar e apresentar propostas com relação à partilha de recursos públicos e respectivas obrigações da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
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Proposições estas que contaram com a elaboração da CNM. Após
aprovação na XVIII Marcha, a Confederação acompanhou as diversas reuniões e audiências públicas e participou delas para garantir a
aprovação dos projetos. Dentre essas reuniões, a CNM foi convidada
a palestrar e demonstrar estudos realizados para reforçar os benefícios oriundos da aprovação desta PEC.

15
CPMF
O governo anunciou a possibilidade de voltar a cobrar a antiga
CPMF, e prevê que a alíquota do tributo fique em 0,20%, com a finalidade de financiar a seguridade social, não havendo distribuição
para os Entes subnacionais. A CNM, em contrapartida, junto aos Municípios e Estados, propôs à União que a alíquota fosse de 0,38%, a
ser distribuído da seguinte forma: 0,20% para a União; 0,9% para os
Municípios e 0,9% para os Estados.
PEC 140/2015 – Está na CCJ da Câmara dos Deputados para
apresentação de relatório.

sabilizar somente uma pessoa em virtude do não cumprimento dos
parâmetros impostos.

Atuação da CNM: O projeto propõe um novo formato da CPMF.
A CNM atua junto ao relator deputado Arthur Lira (PP/AL) para a inclusão em seu relatório de texto que destina parte desses recursos
aos Municípios, além de trabalhar para que a tramitação seja a mais
rápida possível nas duas Casas. A entidade também apresentou o
projeto proposto na reunião do CAF.
Gilmar Felix / Câmara dos Deputados

16

PL 7420/2006 – Foi apresentado, na Comissão Especial, o parecer favorável do relator, deputado Bacelar, pela aprovação da matéria.
Atuação da CNM: No dia 11 de novembro de 2015, foi realizada a reunião da Comissão Especial da Câmara dos Deputados para
discussão e votação do parecer do relator ao Projeto. Ao analisar o
substitutivo de 2013, a CNM manifestou posição contrária à proposta
de uma LRE por entender que se pretende responsabilizar e penalizar os governantes (governadores e prefeitos) por resultados que não
são diretamente ou exclusivamente de sua competência.

Lei de Responsabilidade Educacional (LRE)
Tramita no Congresso Nacional um projeto chamado de LRE
para punir os gestores municipais pelo não atingimento de notas de
avaliação da educação, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A CNM é contrária a este projeto, pois entende
que o gestor municipal não é o único responsável pela boa qualidade da educação, uma vez que ela também depende de vários outros fatores e atores que não estão sob a gerência do chefe executivo municipal. Entendemos que é fundamental a melhoria dos níveis
e da qualidade da educação brasileira, mas não podemos respon-
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Observatório
político
O acompanhamento permanente da
pauta nas Casas Legislativas ocorre por
meio de uma plataforma desenvolvida pela
CNM chamada Observatório Político. A ferramenta foi lançada na XVIII Marcha e, desde então, monitora 24h por dia a atuação
dos parlamentares na causa municipalista.
Acessível ao público por meio do endereço www.politico.cnm.org.br, a plataforma
também avalia o voto dos deputados e senadores em matérias de interesse da sociedade e dos Municípios. Os parlamentares
que votarem favoravelmente ganham pontos, os que votam contra, perdem pontos,
e as abstenções não recebem pontuação.
Os temas selecionados levam em consideração o impacto sobre os Municípios e as
relações federativas por ocasião da apreciação no Congresso.

RESULTADOS 2015
20

Em 2015…
2111 PROPOSIÇÕES ACOMPANHADAS

405 DE ALTA RELEVÂNCIA

13 COM ANDAMENTO

Mobilização
permanente
O engajamento da CNM mobilizando prefeitos e prefeitas não
fica restrito só ao período da Marcha. Durante todo o ano foram
realizados encontros com os gestores municipais no Congresso
Nacional em Brasília e reuniões com o governo federal para garantir o cumprimento dos acordos com os Municípios e defender
as demandas municipalistas.
É o caso da ação em 5 de
agosto de 2015, em que mais
de 500 gestores municipais reivindicaram mais respeito aos
Municípios, lotando o auditório
da Câmara dos Deputados. Na
ocasião, a CNM, com o apoio
das entidades estaduais, entregou a Carta Municipalista à
Sociedade Brasileira, ao Congresso Nacional e à Presidência da República.
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Ofícios
Durante o ano de 2015,
a CNM enviou diversos ofícios ao governo federal buscando o apoio de ministérios
e da Presidência da República para determinados temas.
As áreas que mais se destacaram no envio de ofícios foram Educação e Finanças.
Na área de Educação, a CNM
mandou ofícios relacionados à
estimativa da receita do Fundeb e reajuste do piso nacional do magistério para 2016. Já
na área de Finanças, os principais temas tratados foram: ITR
em que a CNM solicita à Escola de Administração Fazendária (Esaf) novas turmas de treinamento do curso preparatório
aos servidores municipais para
fins de fiscalização e cobrança
do Imposto Territorial Rural (ITR)
para o exercício de 2016.
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Retrospectiva reuniões e articulação política

16 de dezembro

24 de novembro

Líderes partidários ouvem pleitos da CNM
durante reunião do Comitê de Assuntos Federativos convocada pelo ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, Ricardo Berzoini.

Gestores municipais se reúnem com o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo
Berzoini. Na pauta, a volta da Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira
(CPMF) e os critérios de distribuição.

João Nego/Mec

Em reunião com ministro da Educação, Aloizio Mercadante, a CNM solicita estimativa
mais realista para reajuste do piso dos professores.

27 de outubro
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22 de outubro

Diretoria da Confederação leva até Dilma temas urgentes da pauta municipalista, dentre eles o ISS. Também na pauta, a mudança no critério que define o reajuste do Piso
do Magistério e o repasse extra do FPM.
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10 de agosto

Vice-presidente da CNM, Glademir Aroldi
participa do programa Expressão Nacional, da TV Câmara para debater o avanço
do novo pacto federativo.

5 de agosto

Em reunião com o vice-presidente da República, Michel Temer, o vice-presidente da
CNM, Glademir Aroldi destacou dois temas
fundamentais da pauta municipalista: o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e
os Restos a Pagar (RAP).

1 de julho

Relator da Comissão Especial do Pacto Federativo no Senado, Fernando Bezerra (PSB-PE), lista projetos prioritários municipalistas para votação. Na reunião, o 1.º secretário, Eduardo Tabosa representou a Confederação.

24 de junho

Confederação encaminha ofício ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência da
República, Miguel Rossetto, pedindo mais
prazo para Municípios se adequarem ao
marco regulatório das ONGs

23 de junho

Ministro de Assuntos Estratégicos do Planalto, Mangabeira Unger, recebe o vice-presidente da CNM, Glademir Aroldi. Na
pauta, o piso dos professores, subfinanciamento dos programas da Saúde e os Restos a Pagar (RAP).
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18 de junho

Para tentar resolver problemas com Restos a Pagar, dirigentes da Confederação
Nacional de Municípios se reúnem com
a Secretaria de Relações Institucionais
da Presidência da República.
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16 de junho

Confederação apresenta para as senadoras Ana Amélia (PP-RS) e Simone
Tebet (PMDB-MS) uma versão resumida da pauta que traz as reivindicações
dos gestores municipais brasileiros. De
20 itens iniciais, a CNM elencou os seis
mais urgentes.

14 de abril

Em audiência na Câmara dos Deputados, presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, apresenta propostas da Confederação para reforma do pacto
federativo. Entre elas, a correção dos repasses
advindos do governo aos programas sociais.

ATUAÇAO TÉCNICA
Em 2015, o corpo técnico da Confederação recebeu um grande
número de prefeitos e outros gestores em sua sede. Mais de 1.500
atendimentos foram registrados. Também sanou dúvidas e prestou
esclarecimentos por meio de contato telefônico e via e-mail. A divulgação de notas técnicas, materiais elucidativos como “Perguntas e
Respostas” e também as matérias publicadas no portal da CNM representaram importante apoio e auxiliaram no cotidiano das administrações municipais.
Para orientar de maneira mais eficaz, os gestores municipais e
suas equipes, a Confederação produziu, ao longo do ano, diversas
publicações e estudos que abordam os temas que estão em voga,
garantindo assim maior embasamento para a tomada de decisão dos
gestores. Entre os materiais mais acessados em 2015 estão:

•• Conferências de Assistência Social, publicação com 9.373 acessos

•• Conselho Tutelar: Eleição Unificada, publicação com 5.134 acessos

•• Site dos Municípios, publicação com 3.134
acessos

•• Nota Técnica 04/2015 – Informações sobre valores do Fundeb
para o exercício de 2015, com 2.452 acessos

•• Nota Técnica 28/2015 – Condicionalidades e Processos Administrativos do Programa Bolsa Família, com 2.443 acessos
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Notas técnicas de 2015
Área

Nota Técnica

Agricultura e
Pecuária

NT 09/2015 – Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA)

Contabilidade
Pública

NT 07/2015 – Tratamento contábil do ajuste anual da
distribuição dos recursos do FUNDEB

Contabilidade
Pública

NT 13/2015 – Tratamento contábil de transferência
adicional ao FPM – EC 84/2014

Contabilidade
Pública

NT 15/2015 – Apropriação de férias e 13º salários
pelo regime de competência

Contabilidade
Pública

NT 16/2015 – Contabilização do Cartão de
Pagamento de Defesa Civil – CPDC

Contabilidade
Pública

NT nº 20/2015 – Tratamento contábil dos depósitos
judiciais como receita orçamentária

Contabilidade
Pública

NT nº 30/2015 – Contabilização das transferências
no encerramento do exercício de 2015

Desenvolvimento
Social

NT nº 28/2015 – Condicionalidades e processos
administrativos do programa Bolsa Família.

Educação

NT nº 03/2015 – Valor do piso salarial do magistério
público para 2015

Educação

NT nº 04/2015 – Informações sobre valores do
Fundeb para o exercício de 2015

Finanças

NT nº 01/2015 – Simples Nacional: convênio com a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
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Área
Finanças

NT nº 02/2015 – Imposto sobre Transmissões de
Bens Imóveis – ITBI

Finanças

NT nº 10/2015 – O que os Municípios precisam saber
sobre a análise do Simples Nacional

Finanças

NT nº 12/2015 – Impactos da PEC 72/2015 na
autonomia dos Municípios

Finanças

NT nº 14/2015 – Auxílio Financeiro aos Estados
Exportadores – FEX

Finanças

NT nº 22/2015 – Estudo sobre o PLS 253/2015

Jurídico

NT nº 06/2015 – Pagamento de precatórios EC
62/2009

Planej. Territorial
e Habitação

NT nº 19/2015 – Novidades na operacionalização do
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV)

Saúde

NT nº 11/2015 – Esclarecimentos sobre Portarias
1.024 e 1.025 de 2015, no que se refere aos agentes

Saúde

NT nº 23/2015 – Situação dos mamógrafos no Brasil

Saúde

NT nº 24/2015 – O SUS e a crise do setor público da
saúde

Saúde

NT nº 25/2015 – Surto de microcefalia – o que você
precisa saber

Saúde

NT nº 26/2015 – CNM alerta Municípios em áreas de
risco do mosquito Aedes aegypti

Saúde

NT nº 29/2015 – Panorama Atual da Saúde –
microcefalia, Aedes aegypti e quantitativo de ACEs
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Nota Técnica

Com o subsídio de todo o material produzido, a CNM se
preocupa em difundir o conhecimento de diversas formas para os Municípios. No último ano, foram publicadas:

7

12

22

39

Artigos Técnicos, Boletim CNM, com
com 2.300 acessos
9.533 acessos

2

Informativo, com
1.093 acessos

24

Estudos Técnicos, Livros, com 33.638
Notas Técnicas,
com 4.787 acessos
acessos
com 14.135 acessos

4

Revista, com 1.023
acessos
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Atuação das áreas técnicas
AGRICULTURA

17 de abril – CNM participa de reunião com ministra da Agricultura,
Kátia Abreu, para debater o desenvolvimento rural nos Municípios. No
encontro, os representantes do municipalismo apresentaram as dificuldades dos Municípios em implantar
o SIM com foco no Sistema Unificado
de Atenção à Sanidade Animal (SUASA). O maior obstáculo apontado por
eles está especialmente na falta de
recursos públicos para contratação
de médicos veterinários.

Embrapa

6 de outubro – CNM participa de audiência sobre o fortalecimento dos
Serviços de Inspeção Municipal no
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa)
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11 de julho – CNM elabora estudo
técnico sobre produção da aquicultura nos Municípios

Rômulo Serpa MDA

Em 2015, a CNM priorizou a aprovação do Projeto de
Lei 334/2015 pela Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, que permitirá o comércio nacional
dos produtos certificados pelo Serviço de Inspeção Municipal (mel,
ovos, carnes, embutidos, leite e seus derivados), incentivando a venda de alimentos com qualidade sanitária e a arrecadação municipal
por meio do comércio formal.

17 de março – CNM leva reivindicações municipalistas à reunião do
Conselho de Desenvolvimento Rural
Sustentável

CONTABILIDADE PÚBLICA
Em 2015, toda a classe contábil e os gestores
municipais foram orientados a respeito da implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
(PCASP), tendo em vista as principais dificuldades na adoção da
nova contabilidade pública. A CNM disponibilizou material com direcionamentos que facilitaram a adequação dos sistemas no âmbito municipal.

CULTURA E TURISMO
Na área da Cultura, a CNM publicou um estudo
sobre os indicadores do PAC das Cidades Históricas,
considerando o andamento das obras e o planejamento de ações de difusão junto às cidades. A publicação foi apresentada durante a XVIII Marcha, em reunião com técnicos do TCU. A
Entidade também participou de consulta pública para reformulação
do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) e acompanhou a
reestruturação do órgão.
Na área do Turismo, a Confederação participou de reuniões para
articulação e remapeamento dos Municípios turísticos que irão compor
o novo Mapa do Turismo Brasileiro do Programa de Regionalização
do Turismo. Também marcou presença em audiências públicas nas
Comissões de Turismo da Câmara dos Deputados e Senado Federal
para acompanhamento das proposições sobre o Turismo doméstico
e internacional e participou de reuniões na Embratur para viabilização
do projeto “Exposição das Cidades Patrimônio Mundial”.

DEFESA CIVIL
Em 2015 foram lançadas duas pesquisas alertando
para o fato de que apenas 12,5% dos Municípios brasileiros possuem Corpos de Bombeiros. Uma terceira
pesquisa alertou sobre os perigos dos focos de incêndios que ocorreram no país dos últimos cinco anos. Foi lançada também a cartilha
“Crise Hídrica no Nordeste: Alertas e Orientações aos Gestores” com
a proposta de discutir a atual situação no Nordeste brasileiro das inúmeras consequências desastrosas causadas pela seca.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Por meio de publicações produzidas pela área de
desenvolvimento social, os gestores municipais foram
orientados às conquistas, prazos, leis e cofinanciamento de políticas de assistência social. Após a publicação da cartilha “Conferências de Assistência Social 2015” – com mais de 9 mil
acessos – a CNM foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas) como um Ente participativo na disseminação da
boa informação que contribui para uma melhor gestão municipal. A
presença da CNM também ganhou destaque nas orientações aos
gestores ao produzir a publicação “Conselho Tutelar: eleições unificadas”, que obteve mais de 5 mil acessos e subsidiou todo o processo de eleição para este importante ator na defesa dos direitos das
crianças e adolescentes.

RESULTADOS 2015
33

EDUCAÇÃO

Gilmar Felix /
Câmara dos Deputados

O piso do Magistério, o Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014) e a proposta da Lei de Responsabilidade Educacional (PL 7420/2006) foram os principais temas trabalhados pela área de Educação da CNM em 2015.
Uma intensa agenda de atividades foi desenvolvida com a participação da Confederação em Audiências Públicas, Seminários e reuniões com os ministros da Educação e da Fazenda. Sempre atenta
às questões municipalistas, a CNM também enviou ao longo do ano
uma série de ofícios ao Poder Executivo Federal, contestando atrasos e cobrando explicações sobre esses temas.

4 de novembro – CNM encaminha ofícios para contestar atrasos em repasses
da educação infantil. O documento foi entregue no Ministério da Educação e no
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) para pedir esclarecimentos sobre a demora nas transferências e a solução do problema.

16 de dezembro – Em reunião com ministro da Educação, Aloisio Mercadante,
CNM solicita estimativa mais realista para
reajuste do piso dos professores.

19 de agosto – Confederação participa
de audiência sobre piso do magistério
na Comissão de Educação do Senado.
Luiz Alves /
Câmara dos Deputados

7 de dezembro – CNM pede posicionamento aos ministros da Educação e da
Fazenda sobre o piso do magistério. Dois
ofícios foram enviados para tratar da estimativa de receita anual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

30 de setembro – CNM participa de audiência para discutir projeto da Lei de
Responsabilidade Educacional.

12 de agosto – CNM participa de audiência sobre a Lei de Responsabilidade
Educacional na Câmara dos Deputados.
10 de abril – No Senado, CNM debate
o futuro do financiamento da educação
básica.
24 de fevereiro – CNM encaminha ofício ao MEC sobre Planos Municipais da
Educação
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FINANÇAS
A aprovação de Emenda Constitucional que elevou em mais 1% os recursos destinados ao Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) foi a principal conquista obtida em 2015. Com o atendimento dessa reivindicação, as
prefeituras tiveram os recursos acrescidos e uma alternativa para enfrentar a recessão econômica registrada este ano – crescimento da
inflação, alta do dólar e baixa arrecadação.
A área técnica de Finanças tem uma intensa atuação em temas
de grande impacto nos cofres municipais. Trabalhou em 2015, diretamente no Congresso Nacional, em prol de garantir aos Municípios
uma justa distribuição das receitas do Imposto sobre Serviços (ISS)
– principal receita própria de competência exclusiva dos Municípios
– e a ampliação da lista de serviços sujeitos ao imposto.
Dentre as bandeiras de maior relevância no ano, também destacaram-se: o pagamento das parcelas devidas ao Fundo de Apoio às
Exportações (Fex); alteração na Lei do Simples Nacional para garantir a autonomia dos Municípios e a operacionalidade das empresas;
fortalecimento dos Municípios na executabilidade das ações relativas ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR); incentivo
à atualização da planta genérica de valores e à cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e Imposto sobre a
Transmissão de Bens Intervivos (ITBI).

10 de dezembro – Confederação reivindica melhoria no projeto do Simples Nacional em reunião com a assessoria da
Secretaria Técnica do Comitê de Assuntos Federativos (CAF) da Presidência da
República.
17 de novembro – CNM participa de seminário internacional sobre cadastro de
bens imóveis
16 de setembro – Emenda da CNM que
acaba com concentração do ISS em 30
Municípios é aprovada pela Câmara
15 de setembro – CNM e movimento municipalista lutam, na Câmara, por mudanças no projeto que altera o ISS
3 de setembro – Vitória da CNM e do
movimento municipalista: Câmara aprova, em 1º turno, PEC que proíbe União de
impor despesa a Estados e Municípios
19 de junho – CNM participa de reunião
sobre projeto que altera a Lei do Simples
Nacional
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22 de junho – CNM pede Apoio Financeiro de R$ 1 bilhão em ofício destinado
à presidente Dilma Rousseff
No documento, a CNM explicou que os
5.568 prefeitos de todo o Brasil aguardavam o recebimento da primeira parcela
do aumento de 1% no Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
29 de abril – CNM pede a descentralização de receitas do ISS em audiência
na Câmara

HABITAÇÃO
O Estatuto da Metrópole, o programa Minha Casa,
Minha Vida – Fase 3 e obras de infraestrutura pautaram o trabalho da área de Habitação da CNM em 2015.
Além do diálogo com o governo federal e com entidades internacionais, nos temas Habitat III e Agenda Urbana, a Confederação auxiliou
os Municípios com material técnico para a revisão dos planos diretores e defendeu, junto ao Ministério das Cidades, a disponibilização
de recursos e de capacitação técnica.
Em sua articulação com o Conselho das Cidades – no qual a Entidade tem assento –, foi apresentado documento relativo à Política
Urbana, no qual a CNM ressalta a importância da revisão dos normativos dos programas habitacionais, a necessidade de capacitação técnica e ampliação de recursos para os pequenos Municípios.
17 de setembro – Ao ministro das Cidades, Gilberto Kassab, CNM pede celeridade nos repasses para obras de infraestrutura
25 de fevereiro – CNM defende inclusão dos pleitos municipais na Agenda
Habitat III. A entidade mostrou a importância desta discussão internacional
para os Municípios e para a sociedade
civil, além de como os prefeitos podem
se preparar para o debate.
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JURÍDICO
Em 2015, a área jurídica trabalhou em diversos temas que podem impactar os Municípios. No Supremo
Tribunal Federal (STF), acompanhou, na qualidade de
amicus curiae, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) que
tratam dos guardas municipais, agentes comunitários de saúde, procuradores municipais, precatórios e royalties.
No Congresso Nacional, o acompanhamento dos temas mais
prementes centrou-se no Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil e nas regras de parcelamento dos precatórios para
Estados e Municípios.

PREVIDÊNCIA
A atuação da CNM, em 2015, concentrou-se em
torno do esclarecimento para os gestores municipais
sobre os benefícios e o processo da migração do Regime Geral (RGPS) para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
A orientação dos especialistas da CNM é que o RPPS pode gerar economia de até 50% em relação ao gasto com o regime geral.
No entanto, para saber se é viável mudar de um regime para o outro,
o gestor deve fazer o cálculo atuarial.

SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Após diversas mobilizações e reuniões, a CNM obteve do governo federal a prorrogação do prazo para
os gestores elaborarem o Plano Municipal de Saneamento Básico para 31 de dezembro de 2017 por meio do Decreto
8.629/2015.
Diferentes ações da Entidade também foram realizadas a respeito da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) para evidenciar a
necessidade de alteração dos prazos para implantação de aterro sanitário e conclusão dos planos municipais de resíduos sólidos. Após
intenso debate, foi construído Projeto de Lei 2.289/2015, com prazos
escalonados de acordo com a população do Município. A CNM mobilizou os senadores e a proposta foi aprovada em 2015, de onde seguiu para votação na Câmara para tramitar em 2016.
Sobre logística reversa, a CNM destaca que eletroeletrônicos,
pneus, lâmpadas, embalagens em geral e outros resíduos determinados pela Lei 12.305/10 não são de competência dos Municípios e
sim do setor empresarial. Apesar disso, o governo federal tem fechado acordos setoriais que privilegiam o setor empresarial em detrimento dos Municípios. Por isso, tem denunciado essa situação, inclusive
em audiências públicas no Congresso Nacional.
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Foi considerado positivo o início da tramitação da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 264/2013,
que obriga a União e os Estados a custear despesa
médica por ordem judicial. A proposta teve sua admissibilidade constitucional aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara. Uma vez aprovada, os Municípios ficarão impedidos de
arcar sozinhos com o dispêndio médico por decisão judicial.
A CNM também luta pela aprovação da PEC 01/2015, que dispõe sobre a aplicação de 10% da receita bruta da União em ações
e serviços e saúde pública, resgatando o Movimento Saúde +10, e
do PL 1861/2015, que versa sobre a Política Nacional de Combate à
Dengue, Chikungunya e Zika, estabelecendo responsabilidades para
os três Entes da Federação.
Sobre o combate ao Aedes aegypti, a Confederação contribuiu
fortemente para a disseminação das informações a respeito do
mosquito, suas doenças, tratamentos, boas práticas existentes nos
Municípios etc. a partir da produção do hotsite: http://www.aedes.
cnm.org.br.
Na sua atuação pela diminuição de ações judiciais na
área, a conhecida “judicialização da saúde”, a CNM participou de cinco encontros estaduais junto aos operadores
do Poder Judiciário do RS; oito
reuniões com o Comitê Executivo da Saúde no RS do CNJ;
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duas reuniões com Conselheiros do CNMP (Rodrigo Moraes e Gilmar
Dias) e ainda assinou um termo de cooperação para não judicializar
políticas públicas no Estado do Rio Grande do Sul e privilegiar a resolução administrativa de conflitos.

TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
No Conselho das Cidades, foi possível apresentar
os desafios e as dificuldades enfrentadas pelos Municípios, auxiliando na elaboração dos critérios mínimos para a aprovação do plano de mobilidade que ainda não contemplava os de
pequeno porte.
Na Câmara Federal, foi aprovado o Projeto de Lei 7898/2014,
que adia o prazo para apresentação dos planos de mobilidade em
três anos.
Outra conquista foi
a aprovação da Emenda à Constituição (PEC)
que torna o transporte
público um direito social, possibilitando o futuro direcionamento de
recursos ao setor.

Pref. Curitiba

SAÚDE

Estudos técnicos
ITR – Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Com o intuito de coletar dados sobre diversos temas, a CNM realizou ao longo do ano 24 pesquisas junto aos Municípios.
As informações coletadas embasam a atuação dos posicionamentos políticos divulgados pela CNM, bem como a atuação das Áreas
Técnicas na produção de notícias e publicações. As pesquisas abordaram os seguintes temas:

Judicialização da Educação
Judicialização da Saúde
Lei de Subsídio
Pesquisa Comunicação da CNM
Pesquisa Troca de Prefeito

13º salário 2015

Piso do Magistério – 2015

Adoção da Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE

Plano de Mobilidade e Despesas dos Municípios

Cadastro Único (CadÚnico)
Crise Municípios (Efeitos)
Demanda Reprimida
Gestão Municipal de Resíduos Sólidos
Iluminação Pública – 2015
Implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP – 2014

Reforma Política 2015
Restos a Pagar Não-Proc. Insc. Outros Exercícios
Secretarias de Agricultura 2015
Serviço de Inspeção Municipal – SIM
Simples Nacional – 2015
Troca de Prefeitos
Unidade Básica de Saúde – UBS
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Conselhos temáticos

Um dos desafios da CNM ao orientar e defender os Municípios
diante das questões da administração municipal é aliar a análise técnica com o aspecto político envolvido, fazendo com que a orientação
e o posicionamento adotado se aproximem de forma real à realidade
dos Municípios.
Diante disso, a Entidade criou os Conselhos Temáticos com o objetivo de ser o braço político das áreas técnicas da CNM. Assim, os
prefeitos pertencentes à Diretoria da CNM foram convidados a participar dos conselhos temáticos de acordo com as áreas com que
mais se identificam, participam de discussões e representam a CNM
em reuniões e audiências do tema, trazendo maior legitimidade para
a causa. Ao final de 2015, a CNM já possuía 48 prefeitos como conselheiros em 16 diferentes áreas temáticas.
As áreas de Educação e saúde já tiveram reuniões ainda no ano
de 2015.
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Lixões

Observatórios

São ferramentas on-line que permitem o acesso a diagnósticos e
dados georreferenciados sobre a realidade dos Municípios, informações sobre as políticas nacionais e temas específicos

Crack

O Observatório do Crack traz um
diagnóstico aprofundado e estudos sobre problemas enfrentados pelos Municípios brasileiros com a circulação e
consumo de crack e outras drogas. O
observatório traz material de orientação, estudos e boas práticas, entre outros. Em 2015, foram realizados ajustes
no layout, reformulação da base de dados, aprimoramento do questionário disponível aos gestores e divisão
dos assuntos em abas, para facilitar o preenchimento.
Acesse em: www.cnm.org.br/crack

O Observatório dos Lixões evidencia os desafios da PNRS, sensibilizando para a necessidade de maior
apoio técnico e financeiro aos Municípios, além de aumentar a pressão política para prorrogação dos prazos para
planos e aterros sanitários.
Apresenta um diagnóstico sobre
a implantação da política e gestão de
resíduos sólidos, no que concerne às obrigações dos Municípios.
Acesse: www.lixoes.cnm.org.br

Desastres

O Observatório dos Desastres
Naturais é focado em permitir que
os gestores possam acompanhar,
monitorar e avaliar a implementação da
Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil nos Municípios a partir do levantamento de dados e informações das
realidades locais.
Com mapas interativos, é possível localizar os Municípios atingidos por diferentes tipos de desastres, como seca e chuva, e identificar
a quantidade de decretos reconhecidos nas diferentes partes do país.
Acesse em: www.desastres.cnm.org.br
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•• 2 atualizações do Guia de Implantação da Lei Geral, com as mu-

Projetos

••
••
••

Portal do Desenvolvimento

Em parceria com o Sebrae, a CNM atuou no projeto do Portal do
Desenvolvimento. A atividade, que se encerrou em 2015, teve como
objetivo principal apoiar os Municípios no processo de implantação
da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. A meta inicial era de
1.700 Municípios com a lei implantada, no entanto, o projeto atingiu
2.527 Municípios, de acordo com o Sistema de Monitoramento da
Implementação da Lei Geral nos Municípios do Sebrae. Além disso,
1.800 agentes de desenvolvimento foram nomeados, superando a
meta inicial de 600 agentes. Eles foram capacitados no módulo avançado do treinamento adequado, seguindo a metodologia da Universidade Coorporativa do Sebrae.
Nas visitas técnicas finalizadas em setembro de 2015, uma equipe
de consultores visitou 40 Municípios para avaliar a implantação da lei
e selecionou 6 Municípios que se destacaram pelo desenvolvimento
econômico que vêm conquistando através de suas políticas locais.
Esses Municípios receberam o selo de implantação da Lei Geral e
suas iniciativas e resultados foram compartilhados.

•• Produtos entregues durante o projeto:
•• publicação de 1 Guia de Implantação da Lei Geral;
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••
••
••
••
••

••

danças determinadas pela Lei Complementar 147/2014 e com casos práticos;
criação e publicação de 1 glossário sobre Desenvolvimento Local;
adaptação de 1 curso básico de formação de agentes de desenvolvimento para aplicação a distância;
desenvolvimento de 1 curso de agente de desenvolvimento avançado e adaptação deste para aplicação a distância;
desenvolvimento de 1 curso de gestão estratégica;
realização de 40 visitas técnicas a Municípios com a Lei Geral Implantada;
realização de 2 concursos
de artigos de agentes de
desenvolvimento;
realização de 3 concursos
de artigos de estimulo à
sustentabilidade;
atualização do Portal do
Desenvolvimento com uma
audiência significativa de
29 mil seguidores no Facebook, 18 mil acessos por
mês, 45 mil páginas exibidas por mês, mais de 7 mil
e-mails cadastrados
realização de 2 encontros
nacionais de agentes de
desenvolvimento

Projeto Municípios Seguros e
Livres de Violência contra as
Mulheres
Desde 2014, a CNM atua juntamente
com a Delegação da União Europeia para
estimular a articulação de líderes mulheres de governos locais e da sociedade civil para o planejamento e a
construção conjunta de políticas de prevenção e combate à violência.
O ano de 2015 foi marcado pela realização de diversos eventos nos
Municípios participantes do Projeto Mulheres Seguras dos Estados
de Pernambuco e Rio Grande do Norte. Entre as ações, destacam-se:

Metas atingidas

•• 60% dos Municípios já lideram ações juntamente com os go••
••

vernos estadual e/ou federal relacionadas à prevenção e/ou
enfrentamento à violência contra as mulheres;
70% dos Municípios já lideram ações conjuntas com outros Municípios relacionadas à prevenção e/ou enfrentamento à violência contra as mulheres;
2 Grupos de Trabalho Intermunicipais e 10 Grupos de Trabalho
Municipais criados com representantes dos governos locais e
sociedade civil atuantes durante o projeto.

Seminário Internacional debate a violência contra as mulheres
(25/2/2015)

•• as Caminhadas Exploratórias para mapear os fatores de ris••
••

co, físicos e sociais, das mulheres em determinadas regiões
do Municípios;
os Pactos Municipais pela Não Violência contra as Mulheres;
as reuniões de monitoramento e avaliação junto às equipes locais do projeto.

Em 2015…

Seminário Internacional de compartilhamento de práticas e conhecimentos.
•• Oficina de Capacitação dos Grupos Intermunicipais de Segurança das Mulheres.
•• Oficina de Mapeamento de Áreas de risco para Mulheres nos
Espaços Urbanos e Proposição de Políticas de Segurança.
•• Oficina de Capacitação para Criação dos Pactos Municipais
pela Não Violência contra as Mulheres.

Mais de 100 pessoas participaram, em Brasília, da atividade promovida pelo Projeto Mulheres Seguras. O seminário proporcionou a
troca de experiências e metodologias para o trabalho de combate
à violência de gênero. Contou com a presença da embaixadora da
União Europeia, Ana Paula Zacarias, do representante da Organização das Nações Unidas (ONU-Habitat), Allan Grimad, além de parlamentares, prefeitos e demais gestores municipais.
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MuniCiência

Também realizado em parceria com a União Europeia, o projeto Integração Local para Reinserção do Usuário de Drogas fomenta o trabalho integrado das redes de educação, saúde e assistência
social em conjunto com a sociedade civil para gerar oportunidades
de reinserção social e econômica dos usuários de drogas. É realizado
em 13 Municípios da 4ª Região geoadministrativa da Paraíba que relataram uma situação crítica de uso de drogas.
Em 2015, a equipe da CNM realizou 4 visitas técnicas aos Municípios a fim de apresentar o projeto, pactuar a metodologia, realizar
seminários de orientação e reuniões de avaliação e monitoramento.
Essas reuniões reuniram aproximadamente 300 pessoas. Foram lançadas também 4 publicações durante o segundo semestre e todas
as informações são repassadas por meio do site, que reúne fotos,
notícias, publicações e etapas: www.reinserir.cnm.org.br

Realidade Municipal

Ferramenta de diagnóstico que amplia o conhecimento dos gestores municipais sobre a forma de governança pública, visando ao
desenvolvimento local, bem como à divulgação de boas práticas. Em
2015 o trabalho da plataforma foi intensificado analisando e disponibilizando informações detalhadas sobre os compromissos e custos
de ações e de programas e estratégias federais e estaduais assumidas pelos Municípios: www.realidade.cnm.org.br
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Iniciativa pioneira da CNM, identifica, analisa, promove e compartilha experiências inovadoras implementadas pelos prefeitos e prefeitas nas cinco regiões do Brasil. Contribui de forma significativa para
a melhoria da gestão municipal.
Em 2015, foram recebidas 57 iniciativas. Após serem analisadas
de acordo com critérios – inovação, transparência, liderança e coordenação – 20 práticas foram selecionadas pela Comissão Técnica
da CNM e participaram de uma votação nacional aberta a todos os
cidadãos. As cinco mais votadas foram:
1º lugar: Rio Largo/AL – Juntos pela Segurança
2º lugar: Bom Despacho/MG – Projeto de Inovação e Modernização da Gestão Pública Municipal
3º lugar: Pompéu/MG – Políticas Públicas Sustentáveis: a inserção da energia fotovoltaica na administração pública municipal
4º lugar: Astorga/PR – Projeto Calçada Para Todos
5º lugar: Ubatuba/SP – E-Empreende Fácil – Consulta Eletrônica
Georreferenciada de Viabilidade para Abertura
A grande vencedora de Rio Largo (AL) foi revelada no dia 10 de
dezembro durante o Seminário de Iniciativas Inovadoras de Gestão
Municipal. Veja mais em: www.municiencia.cnm.org.br

Modernização da Gestão

Ferramenta desenvolvida pela
CNM com o objetivo apoiar os Municípios na construção de seus
sites oficiais, contribuindo para
a adequação e o cumprimento
das leis de acesso à informação
e transparência das atividades. O
ano de 2015 se encerrou com 174
sites publicados com a nova ferramenta, com 75 ainda em processo
de migração para o novo layout, sempre atualizados para manter o
dinamismo e qualidade das informações.

Software desenvolvido pela CNM, contribui com a modernização
da gestão pública municipal por meio da realização de diagnósticos,
da organização e da dinamização dos processos internos. Em 2015,
o Sebrae entrou como um parceiro do projeto e aprimorou alguns recursos, como a ampliação do número de Tribunais de Contas atendidos pelo Urbem, construção de novos módulos, aperfeiçoamentos
etc. Foram realizados ainda vários seminários com o objetivo de disseminar informações sobre o que é e como os Municípios podem utilizar o sistema em suas prefeituras.
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II Seminário de Modernização da Gestão Municipal

Hotsites
Durante o ano foram lançados hotsites que marcaram diferentes
acontecimentos do Movimento Municipalista. A CNM espera com essa
estratégia trazer informações atualizadas para os gestores locais e
também para a população.
•• Panorama da Crise
•• Restos a pagar
•• Rede Municipalista
•• Aedes aegypti
•• Cidades históricas
•• Crise em números

Durante o Diálogo Municipalista da região Sudeste, em São Paulo, de 30 de setembro a 2 de outubro de 2015, foi realizado o II Seminário de Modernização da Gestão Municipal. O evento apresentou
casos bem-sucedidos nacionais e internacionais. Com a presença de
mais de 200 participantes a atividade tem como objetivo expor e disseminar boas práticas. Participaram representantes do Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha e México.
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ATUAÇAO INSTITUCIONAL
XVIII Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios
A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios chegou à sua 18ª
edição em 2015. Com o tema “Pacto Federativo: Esperança de Vida
aos Municípios”, foi realizada entre os dias 25 e 28 de maio. Considerada a maior edição da Marcha, a atividade reuniu mais de 8 mil
participantes entre Prefeitos, Secretários, Vereadores e outros.
O presidente Paulo Ziulkoski abriu o evento comentando sobre a
crise enfrentada pelos Municípios e como ela deve ser pensada e reparada no novo Pacto Federativo. “Ele tem de ser transparente e pensado junto com os Municípios. A conjuntura atual com a crise econômica e crise política força a União a fazer ajuste, mas, com isso, o prefeito vai ser obrigado a fazer ajuste nas prefeituras”, afirmou Ziulkoski.
Também citou a importância da parceria entre o Movimento Municipalista e o Congresso Nacional a fim de buscar a aprovação de
matérias de interesse dos Municípios. Nesse sentido, o evento foi marcado pela presença de centenas de parlamentares, além dos pre-

sidentes das duas casas: Eduardo Cunha (PMDB/RJ, presidente da
Câmara) e Renan Calheiros (PMDB/AL, presidente do Senado). A pauta de reivindicações dos Municípios foi entregue aos parlamentares
Uma das ações resultantes da XVIII Marcha foi a criação do Grupo
de trabalho dos Consórcios. A equipe da CNM, juntamente com representantes da sua Diretoria, já se reuniu para aprofundar os estudos
sobre o assunto e disponibilizá-los aos Municípios.

Parlamentares na Marcha

O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, afirmou que as propostas prioritárias do movimento municipalista serão
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votadas. Em seu discurso, ele mencionou todos os itens prioritários
da pauta e prometeu: “Tudo vai ser votado”.
“Temos de conversar sobre a agenda da CNM para que possamos rapidamente aprovar as propostas” – Renan Calheiros, presidente do Senado.

Ministros na Marcha

“Nós precisamos fortalecer nosso Pacto Federativo. O custo da
Saúde cresce em todo o mundo. Temos de ter responsabilidade de discutir com a sociedade”,
disse Arthur Chioro, ministro da
Saúde, que reconheceu: “Temos
de renovar o compromisso com
os Municípios”.

Ao discursar na XVIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occi, fez uma apresentação referente ao funcionamento da Pasta. O objetivo, segundo
ele, foi esclarecer dúvidas aos gestores sobre como a pasta interage com as prefeituras no planejamento e na execução de obras do
governo federal.
Em relação ao fim dos lixões, preocupação da quase totalidade
dos prefeitos, a ministra de Meio Ambiente, Isabella Teixeira, lamentou o fato de o prazo para o cumprimento desta lei não ter sido prorrogado. “A estratégia de prorrogação foi bem-sucedida no Senado,
mas na Câmara foi retirada de pauta. Fiquei frustrada. Precisamos
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voltar ao debate com o olhar diferenciado para as inúmeras realidades do país”.
A Carta da Marcha é o instrumento maior de manifestação do
movimento municipalista e contém a síntese das ações realizadas e
as principais reivindicações dos Municípios:

A edição de 2015 dos encontros Diálogos Municipalistas teve um formato diferente dos anos anteriores,
contando com as parcerias das entidades estaduais.
Com o intuito de priorizar temas locais, os eventos foram realizados em formato de congressos regionais e
permitiram que as discussões fossem aprofundadas
nos temas de maior impacto para cada região.
O primeiro evento foi realizado na região Sudeste,
em São Paulo, em paralelo ao II Seminário de Modernização de Gestão, e teve como tema principal tecnologia da informação. O evento do Nordeste teve como enfoque a seca, e
o do Norte, o desenvolvimento sustentável. Enquanto o do Sul foi
educação, o Centro-Oeste discutiu fatores de infraestrutura e logística.
Cerca de mil pessoas participaram das atividades em todo o Brasil.
As discussões giraram em torno dos desafios enfrentados pelos Municípios diante da crise instalada no país, priorizando temas
como a possibilidade de cooperação entre os Entes federados, com
destaque para o Pacto Federativo; fortalecimento da relação com o
Poder Legislativo; mais detalhes sobre a importância da Rede Municipalista; reivindicações das diferentes regiões; e compartilhamento
de iniciativas e experiências protagonizadas pelos Municípios e suas
entidades de representação.

Norte
23 e 24 de novembro
Belém/PA
196 participantes

Nordeste
22 e 23 de outubro
Recife/PE
260 participantes

Centro-Oeste
11 e 12 de novembro
Caldas Novas/GO
155 participante

Sul
13 e 14 de outubro
Florianópolis/SC
166 participantes

Sudeste
30 de setembro, 1 e 2
de outubro
São Paulo/SP
203 participantes

RESULTADOS 2015
49

Rede Municipalista
Criada na XVIII Marcha, a Rede Municipalista se consolida como uma grande força em prol dos interesses municipais. Tem
a proposta de ampliar o canal de comunicação e interação entre o Movimento Municipalista e os agentes políticos do Brasil.

O agente municipalista

Para que o mecanismo da Rede funcione bem, surge um novo
personagem: o agente municipalista. Esse profissional tem a missão
de reforçar o elo entre a CNM e o Município, a base e a razão de ser
do movimento. É um papel estratégico, que exige estar afinado com
as causas e a forma de operação do movimento e comprometido com
as lutas de sua administração municipal.
O agente é um servidor de confiança do prefeito, selecionado
entre os funcionários municipais (efetivos ou não). Precisa ter empoderamento sobre as ações do projeto, facilidade em se manter atualizado e disponibilidade de tempo para responder aos contatos da
CNM e participar das ações.

Ações Municipalistas

Em 2015, foram realizados 25 eventos dentro de todo o território brasileiro – as Ações Municipalistas. Nessas atividades, o projeto foi apresentado e os agentes capacitados e integrados às ações.
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A Rede Municipalista conta com um site que concentra as principais informações
e conteúdos exclusivos para
gestores e agentes municipalistas. Também tem um grupo
no WhatsApp que proporciona
uma comunicação mais rápida de alertas importantes. Para
participar, acesse: www.rede.cnm.org.br.

Órgãos colegiados

A CNM participou ativamente de 84 órgãos colegiados com o
propósito de discutir pautas relevantes e participar de decisões importantes na representatividade dos Municípios. Dentre eles:

Concidades

•• Pressão ao governo federal pelo aperfeiçoamento do PMCMV
••

– Fase 3 – Municípios Sub50
Elaboração dos critérios mínimos para qualificar os planos de
mobilidade

Condraf

•• Suporte aos Municípios sobre as conferências da Anater
•• Estatuto, contrato de gestão e plano de trabalho da Anater que
garantam a inclusão dos consórcios de Municípios

Gtcon e Gtrel

•• Inscrições para os grupos técnicos de contabilidade;
•• Defesa em temas como Consórcios Públicos, Ações em Saúde
e Depósitos Judiciais.

CNPC

•• Apoio aos pequenos Municípios no Plano Nacional de Cultura.

Caf

•• Discussão sobre o FEX e apresentação de pontos importantes
••
••

para a Presidência da República;
Reunião no dia 10 de dezembro para discussão sobre o projeto
de lei que altera a legislação do Simples Nacional;
Discussão sobre os seguintes temas:
•• valorização dos professores x educação de qualidade;
•• Lei dos Resíduos Sólidos;
•• Restos a Pagar.

CNM Internacional
A atuação da Confederação é cada vez mais globalizada, com
participação ativa em organismos mundiais de representação municipalista. Em agosto de 2015, foi nomeada a secretária executiva
interina da Federação Latino-Americana de Cidades, Municípios e
Associações (Flacma). Com a nomeação, a CNM tem a responsabilidade de coordenar e implementar as atividades da federação latino-americana.
No âmbito do continente americano, foram criados documentos
de preparação para a 21ª Conferência Mundial sobre o Clima (COP
21), que ocorreu em dezembro de 2015 em Paris, e para a Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano

Sustentável (Habitat III), que será realizado em Quito, Equador, em
outubro de 2016.
Além disso, a CNM engajou 62 Municípios e associações municipalistas brasileiros com a agenda internacional, os quais enviaram
uma carta de posicionamento ao ministro das Cidades sobre a Habitat III. A CNM elaborou uma cartilha de orientação intitulada “Meu
Município e a Habitat III”.
Teve grande visibilidade ainda o lançamento da Campanha global ElesPorElas durante a XVIII Marcha a Brasília, em conjunto com
a ONU Mulheres, a qual envolveu gestores brasileiros em apoio à
igualdade entre homens e mulheres. Com o intuito de desenvolver
iniciativas alinhadas aos reais desafios enfrentados pelos Municípios
e associações em seus países.
16 a 17 de abril – Cúpula Latino-Americana de Governos Locais e Bureau
Executivo da Flacma

10 a 12 de junho – Reunião do Bureau Executivo da CGLU

15 a 18 de junho – XXI Conferência
Interamericana de Prefeitos e Autoridades Locais
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Roberto Stuckert Filho/PR

20 a 22 de agosto – IX Congresso
Latino-Americano de Cidades e Governos Locais e Bureau Executivo da
FLACMA
20 a 23 de setembro – Encontro das
Américas contra as mudanças climáticas, Bogotá (Colômbia)

27 de setembro – Cúpula sobre o
Desenvolvimento Sustentável, Nova
York (Estados Unidos)

Campanhas
Como forma de manter a mobilização permanente em assuntos
importantes para os Municípios, a CNM promove campanhas, por
meio de hotsites que abastecem as prefeituras, como o combate ao
Aedes aegypti, Cidades Históricas e Viva o Seu Município.

Outubro Rosa e Novembro Azul

13 a 16 de outubro – Terceiro Fórum
Mundial de Desenvolvimento Econômico, Turim (Itália)
22 a 25 de outubro – III Congresso
Ibero-Americano de Municípios Verdes, Punta Cana (República Dominicana)

7 e 8 de dezembro – Conselho Mundial CGLU, Paris (França)
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Campanhas para sensibilizar a população sobre a importância
do diagnóstico precoce e prevenção dos cânceres de mama, em outubro, e próstata, em novembro. A CNM encabeçou essas duas lutas
nas redes sociais com diversos posts de alerta e esclarecimentos, incluindo vídeos de depoimentos de pacientes já diagnosticados, promovendo grande alcance dos internautas.

Campanha pelo Dia Mundial das Cidades

A CNM também realizou uma campanha para chamar a atenção
para a capacidade de o desenho urbano afetar a maneira como vivemos, nos movemos, vemos nossos bairros e quão seguros nos sentimos nas ruas. Alcançou mais de 20 mil usuários no Facebook e contou
também com envio de mailing para parceiros no Brasil e na América
Latina, além da criação de material promocional para os Municípios.

Municípios unidos pelo fim da violência de gênero

A CNM apoiou os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra
as Mulheres, promovidos pela Campanha da Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), UNA-SE Pelo Fim da Violência
contra as Mulheres. Diversos canais de comunicação foram utilizados para explicar o motivo do movimento global, parte da campanha
“Municípios unidos pelo fim da violência contra a mulher”.
Dentre as ações realizadas estão: a elaboração da Carta Aberta
Municípios, criada pelos Municípios unidos contra a violência de gênero; postagens nas redes sociais e envio de mailing para parceiros
do Brasil e da América Latina.

Gestão e população
unidos contra a crise.
No dia 23 de fevereiro, a Confederação Nacional de Municípios
(CNM) deu início à campanha Viva seu Município. Marcando a Semana do Municipalismo, a campanha foi realizada pelo segundo
ano consecutivo e, dessa vez, trouxe a discussão de uma realidade
financeira ainda pior. Durante esse período, a entidade orientou os
Municípios a realizarem atos públicos que pudessem explicar para a
comunidade o porquê da crise.
A campanha também contou com o apoio de associações estaduais de Municípios, como a Associação dos Municípios do Paraná (AMPR), que mobilizou os gestores do estado a participarem por
meio da divulgação da campanha em seu site, e-mails e mensagens
a prefeitos.
Com direito a mobilizações em praças públicas, reuniões com a
imprensa e faixas pelas cidades, pelo menos 10 Estados participaram ativamente das ações da Semana Municipalista.

Visibilidade

Preocupada em levar as
informações mais relevantes
aos Municípios brasileiros, em
2015, a Confederação produziu mais de 7 mil notícias publicadas e a quantidade de
acessos chegou a 1,4 mi-
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lhões no Portal CNM. A Rádio CNM produziu 3.188 spots e a TV
CNM 325 vídeos.
Na mídia nacional, a CNM foi citada como fonte de informações
municipais mais de 5.500 vezes. Tendo como referência os valores
nacionais de publicidade nas mídias, representa a economia de mais
de R$ 6 milhões de reais.
Também esteve presente nas redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram. Elas foram amplamente utilizadas em 2015 para a
realização de campanhas com o objetivo de aproximar o Movimento
Municipalista da sociedade.

Redes sociais
Facebook

17.230 fãs

3.547 seguidores

Instagram

YouTube

680 seguidores
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Twitter

228 inscritos

AtuaçAo interna
Nova Sede
O ano de 2015 foi de muito trabalho nas obras da nova sede da CNM.
Foram executados acabamentos nas fachadas (esquadrias de alumínio e brises), no interior do prédio (pisos, forros, acabamentos de paredes, portas e
pintura em geral), conclusão das instalações elétricas, hidro sanitárias, contra incêndio, elevadores, ar-condicionado central e luminárias), ficando para
2016 o acabamento final e das áreas externas.
Além disso, a preocupação com a sustentabilidade, a racionalidade de
uso dos recursos e o respeito ao projeto urbanístico de Brasília levaram a nova
sede a ser uma das finalistas do Prêmio Talento Estrutural também em 2015.
Iniciado em 2010, o projeto conta com uma estrutura ampla e vai oferecer
mais comodidade aos gestores públicos municipais. No terreno de 5 mil m²
foi construída uma edificação com mais de 11.800 m². A obra foi iniciada em
agosto de 2013. A nova sede da CNM foi projetada com toda a infraestrutura
necessária para 300 postos de trabalho.
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Mapeamento de
processos internos

5 de março – Comitiva da CNM visita obras da nova sede em
Brasília
Estiveram presentes o tesoureiro da entidade, Joarez Lima; o
prefeito de Cumaru/PE, Eduardo Tabosa; o secretário da CNM, Jair
Souto, e o diretor executivo, Gustavo Cezário.

“A nova sede significa um marco para os Entes federados. Nós vamos ter um local de todos os prefeitos”
– Joarez Lima.
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Outra preocupação da CNM em 2015 foi buscar maior eficiência
e rapidez em seus principais processos internos. Para isso, a entidade iniciou um trabalho com o objetivo de mapear os processos mais
relevantes e impactantes. Os resultados servirão de insumo para o
Comitê de Controle Interno instaurado para auditar os processos, garantindo que estes sejam realizados de forma adequada aos padrões
estabelecidos. Um sistema foi adquirido para sistematizar a implantação, facilitando assim o controle dos processos.

Processo seletivo

O processo seletivo da entidade foi o primeiro processo a ser mapeado. Ele foi analisado e alguns ajustes foram realizados a fim de
garantir sua melhor execução. Como resultado, a CNM agora possui o Guia de Processo Seletivo com orientações e explicações sobre todas as suas etapas e é possível realizar a auditoria de etapas
cruciais, garantindo que todas as seleções realizadas sejam transparentes e padronizadas.

Novo regulamento
de compras
Preocupada em trazer maior transparência e legitimidade a seus processos de compra, a CNM desenvolveu durante o ano de 2015 um novo regulamento.
De acordo com o ele, são descritos atos justificatórios das compras da entidade e disponibilizados por
meio do Espaço Contribuinte, destinado exclusivamente aos gestores dos Municípios filiados a CNM.
Também foi implantado um novo processo de
gestão de contratos em que foram criadas as figuras
dos gestores. Eles são responsáveis por verificar e
acompanhar todos os contratos de serviços da entidade, primando por garantir a execução do que foi
acordado entre as partes.

Desenvolvimento de
pessoal
A CNM acredita que,
para uma maior eficiência
de sua atuação, é necessário desenvolver junto a seus
colaboradores um sistema de
gestão de desempenho estruturado. Neste sentido, iniciou a aplicação de uma metodologia para a construção
de expectativas de desempenho desde agosto de 2015.
A metodologia baseia-se na
construção de expectativas claras, com a definição dos padrões de desempenho de
cada colaborador, que compreende a definição de metas e indicadores de resultados,
para que os gestores possam acompanhar as entregas e fornecer feedbacks efetivos.
A implementação da gestão de desempenho permite o melhor planejamento das atividades, controle e acompanhamento da execução dos trabalhos e mensuração de
resultados. É importante destacar que melhorias internas impactam diretamente na
atuação da CNM como representante dos Municípios frente a outros órgãos. A CNM
entende que o fortalecimento do movimento municipalista também passa pelo fortalecimento do capital humano da entidade.
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RESULTADOS 2015

18.638.085,74

= RESULTADO LÍQUIDO – SUPERÁVIT

Paulo Roberto Ziulkoski
Presidente
CPF: 150.980.100-63

649.679,47
(2.887.334,96)
(2.237.655,49)

(54.452.562,35)
(2.636.711,78)
(957.856,24)
(32.869.588,06)

RESULTADO ANTES DO IR E CS
PROVISÃO DE IMPOST DE RENDA
PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
= DESPESAS TOTAIS
RECEITAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS
= RESULTADO FINANCEIRO

(10.443.710,84)
(11.169.451,33)
(6.000,00)
(581.945,00)
(7.756.605,13)
(24.540,80)

38.368.702,67
38.765.883,54
(397.180,87)
10.642.847,10
10.642.847,10
3.997.504,24
3.997.504,24
1.443.508,34
1.491.857,34
(48.349,00)
54.452.562,35

DESPESAS C/PESSOAL
DESPESAS C/TERCEIRIZADOS
DESPESAS C/EVENTOS
DESPESAS C/CONVÊNIOS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS TRIBUTÁRIAS

RECEITA CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			
(-) DEDUÇÕES/ESTORNOS			
RECEITAS PATRIMONIAIS 			
RECEITAS PATRIMONIAIS 			
RECEITA CONVÊNIOS
CONVÊNIOS
RECEITA EVENTOS
RECEITA EVENTOS
(-) CANCELAMENTOS/DEVOLUÇÕES
= RECEITA LÍQUIDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R$)

Relatório financeiro resumido

Municipalismo forte se faz com a participação de todos.

Esta campanha
é permanente!
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Sede
SCRS 505, Bl. C – Lt. 01 – 3o Andar
CEP: 70350-530 – Brasília/DF
Tel/Fax: (61) 2101-6000
Nova Sede
SGAN 601 – Módulo N
CEP: 70830-010
Asa Norte – Brasília/DF
Escritório Regional
Rua Marcílio Dias, 574
Bairro Menino Deus
CEP: 90130-000 – Porto Alegre/RS
Tel/Fax: (51) 3232-3330
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www.cnm.org.br

/PortalCNM
@portalcnm
/TVPortalCNM
/PortalCNM

